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 ,משפחה יקרה

 

חה בהתמודדות המשפמידע על זכויות הוא כלי חשוב המסייע 

בחוברת , ולאורכה ךדרהבתחילת עם האבחון על הספקטרום 

זו ניתן למצוא מידע מרוכז על זכויות המגיעות לילדכם משלב 

 .האבחנה ועד גיל ההתבגרות

בקשה או , בכל שאלה , אני תקווה כי חוברת זו תעזור לכם 

ט למשפחה "אתם מוזמנים לפנות לצוות מרכזי אלו תהתייחסו

 .שעומדים לרשותכם בסניפים הפזורים בארץ

                                    

                                    

 סגל -קרן כץ 

 ט"של אלו מנהלת המרכז למשפחה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *מהווה תחליף לו המידע הניתן להלן אינו בגדר ייעוץ משפטי ואין הוא* 
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 תוכן עניינים

 עמוד 

 3 ט"אלו

 4 ט למשפחה"מרכזי אלו

 6 גמלת ילד נכה–המוסד לביטוח לאומי 

 21 ומים הנחה בתעריף חשמל

 23 טיפולים בקופות החולים

 26 השירות לטיפול באדם עם אוטיזם –משרד הרווחה 

 29 מס הכנסה

 12 פטור מאגרת רישוי+ תו חניה לנכה 

 14 בתשלומי הטלפון של בזק הנחה

 15 פטור מעמידה בתור ומתשלום מלווה

 16 ארנונה

 17 ימי היעדרות מעבודה בגין ליווי ומחלת ילד -חוק דמי המחלה

 12 אישור העסקת עובד זר

 30 הסעות וליווי

 33 מערך שירותים לאורך מעגל החיים

 36 אינדקס טפסים

  נספחים
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 לילדים אוטיסטיםאגודה לאומית  -ט"אלו 

מובילה בטיפול באדם עם אוטיזם לאורך מעגל , ארצית, ט היא עמותת הורים מרכזית"אלו

נוער , הילדיםויותיהם של כל ט פועלת לקידום זכ"אלו .חייו על כל צרכיו וצורכי משפחתו

שירותים הניתנים להם לשיפור ה, בישראל ומבוגרים על הספקטרום האוטיסטי

 .הלקותולמשפחותיהם ולסייע למשפחות המתמודדות עם 

 החברתיעתידם ומעמדם הכלכלי , שיקומם, להבטיח את קיומם ט נועדה"הפעילות של אלו

 .והחוקי

  : ט לעצמה"אלו הן המטרות העיקריות שהציבה אלו

  קידום זכויות אוכלוסיית האוטיסטים ומשפחותיהם בישראל -סינגור. 

 קידום הידע בטיפול באוכלוסיית האוטיסטים ופיתוח מודלים לטיפול. 

 הקמה והפעלה של מסגרות ושירותים איכותיים למען אוכלוסיית האוטיסטים 

 .ומשפחותיהם

מטפלים ומדריכים בכול רחבי הארץ הפזורים במסגרות , ט מעסיקה אנשי מקצוע"אלו

 :שהעמותה מקימה ומפעילה

  קומיים לטיפול בפעוטותמעונות יום שי –אלוטפים. 

 לצעירים ובוגרים –(  בתים לחיים) מסגרות דיור   . 

  12מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים מגיל . 

 מרכזי תמיכה למשפחות ברחבי הארץ. 

 נופשון לילדים ולמשפחות –טבע בכרמיאל "אלו 

 קייטנות ומועדוניות. 

 מרכזי הכשרה למטפלים. 

 ח אסף הרופא"מרכז לאוטיזם בבי. 

 מרכזים טיפוליים 

 הכנסת מכסות בריאות לגני התקשורת 
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 ט למשפחה"מרכזי אלו

המרכז למשפחה הוקם כדי לתת מענה וללוות את המשפחות החל מרגע האבחון ולכל 

 אוטיזםיווי בנושאים שונים הקשורים לייעוץ ול, תמיכה, במרכז ניתן לקבל מידע. אורך הדרך

 :ולהתמודדות המשפחה 

ידי גופים שונים כמו -זכויות הניתנות על, ניתן מידע לגבי שירותי אבחון וטיפול בקהילה

שמות אנשי , דיור ותעסוקה, מידע לגבי מסגרות חינוך, משרד הרווחה ועוד, ביטוח לאומי

 . פעילויות פנאי באזור המגורים ועוד, מקצוע

 :ניתן למצוא את הפעילויות הבאות, בנוסף

 וון נושאים במג, ידי אנשי המקצוע המובילים בתחום-להניתנות ע הרצאות

 . אוטיזםהקשורים ל

  לילדים ולבוגרים לסבים ולאחים , להוריםקבוצות תמיכה. 

 אוטיזםמפגשים ממוקדים בנושא הקשור להכוללות מספר  סדנאות. 

 עם עובדת סוציאלית הן בפגישה והן בשיחות טלפוניות לפי  שיחות אישיות

 (.אפשרות לשיחה בעילום שם)הצורך 

 "אפשרות לשוחח עם הורים מתנדבים לילדים הלוקים בבעיות  –" קו פתוח

  03 -6709094 :הקו הפתוח' טל. תקשורת

 :הקו הפתוח נותן מענה טלפוני למידע וייעוץ

   26:00 -20:00בשעות ' ה-'בימים א -אנשי מקצוע

  -הורים מתנדבים

 10:00-11:30בשעות ' ה-'בימים א

 24:00 – 21:00בשעות ' ימי ו

  - 10:0022:30בשעות  בתימי ש

 "תמיכה אישית ועוד, תיווך בין משפחות לצורך ליווי– "הורים למען הורים . 

 לסטודנטים ולקהל הרחב, לאנשי מקצוע, המיועד למשפחות מרכז מידע. 

ספרית , מידע ממקורות מהימנים באינטרנט, ספריה לעיון: שירותי המרכז כוללים

 . עת ומאגרי מידע-כתבי, וידאו
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עומדים לרשותכם בכל , למשפחה ט "י אלואנשי המקצוע וההורים המתנדבים במרכז, אנו

 .שאלה או התלבטות  הקשורים לנושא

 :סניפי המרכז למשפחה 

 03 -6703077: 'טל ,רמת גן', א 63קריניצי : מרכז       

b_lauren@netvision.net.il      

 02-6432512: 'טל, ש"ב, 3570. ד.ת, 10דרך אילן רמון :באר שבע והדרום   

    mishpacha_beer_sheva@alut.org.il 

 01 -5665194: 'טל, 30הצפירה : ירושלים    

     mishpacha_Jerusalem@alut.org.il 

 04 -2202569: 'טל, 10מוריה : חיפה 

 mishpacha_haifa@alut.org.il 

 12605: מיקוד, כרמיאל, 50062. ד.ת: כרמיאל והעמקים  

 04-9905225: טל

Mishpacha_carmiel@alut.org.il 

 4137535-051:'טל, רמת גן', א 63קריניצי : מגזר ערבי  

mishpacha_migzar@alut.org.il 

mailto:b_lauren@netvision.net.il
mailto:mishpacha_beer_sheva@alut.org.il
mailto:mishpacha_Jerusalem@alut.org.il
mailto:mishpacha_haifa@alut.org.il
mailto:mishpacha_migzar@alut.org.il
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 גמלת ילד נכה -המוסד לביטוח לאומי 

 , 1020ע "התש -גמלת ילד נכה -עודכן בהתאם לתקנות ביטוח לאומי

 24.1.20החלות מתאריך 

                                                                                                          הזכות

 עומד  2.2.1024 -נכון ל יקוי על רצף האוטיזםזכאים ילדים עם ל לו שיעור הגמלה

 . ₪ 1562על סכום של 

מהגמלה  50%משפחה עם יותר מילד אחד המקבל גמלת נכות זכאית לתוספת תשלום של 

 . עבור כל ילד המקבל גמלת נכות והמתגורר בבית

ילד בעל יותר מלקות אחת יהיה זכאי לגמלה אחת בסכום הגבוה מבין הסכומים להם הוא 

 .זכאי

 זכותם החוקית של ילדים עם לקויות על רצף האוטיזם לקבל גמלת ילד נכה

הזכאי לגמלה בשיעור שנקבע , "ילד עם ליקוי מיוחד"ילד עם ליקוי על רצף האוטיזם מוגדר כ

 .בתקנות

הנערכים במעמד הועדה הרפואית אינם קשורים והתפקוד חשוב לציין כי מבחני התלות 

, לכן". ליקוי מיוחד"שהינו , דובר בילד עם ליקוי על רצף האוטיזםואינם רלוונטים כאשר מ

 ".ילד עם ליקוי מיוחד"הוא זכאי לגמלה מאחר והוא , ומתפקדגם אם הילד עצמאי 

 המסמכים הרלוונטיים

 (.'ב כנספח א"מצ)טופס בקשה לגמלה לילד נכה  .1

אבחונים העומדים בדרישות הנוהל שקבע חוזר המנהל הכללי של משרד הבריאות מספר  .1

פירוט .)בנושא אבחון ילדים על הספקטרום האוטיסטי 20.22.1023מתאריך  25323

 ( בהמשך

 (אין צורף לצרף אישור לימודים לטופס התביעה 2.2.21 -החל מה)*

ח על טיפולים "לומד הילד ודו ח חינוכי מהמסגרת בה"ניתן ורצוי לצרף לתביעה דו

 (ריפוי בעיסוק, קלינאית תקשורת)פרארפואיים 

 :הינן ל"חוזר המנכהדרישות לפי 

 ל הוא אבחון משולב הנערך הן על ידי "אבחון תקין אשר עומד בדרישות חוזר המנכ

 :רופא והן על ידי פסיכולוג

  רופא ילדים , ערפסיכיאטר של ילדים ונו: אשר רשאים לאבחן אוטיזם הינםהרופאים

או שנים לפחות במכון מוכר להתפתחות הילד  3עם נסיון עבודה של התפתחותי 

 .ונוירולוג ילדיםמומחה בנוירולוגית ילדים 

  פסיכולוג שיקומי או ,התפתחותי או קליני אבחון על ידי פסיכולוגעל הילד לעבור

 . חינוכי יכולים לאבחן בתנאי שיש להם הכשרה מוכחת בתחום אבחון האוטיזם
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 ישתתפו באבחון גם אנשי בריאות נוספים, במידת הצורך. 

 האבחון יתבצע על פי הגדרות שנקבעו ב- DSM-V  ועליו להכיל את הקריטריונים

חד משני הקריטריונים לאבחון בספקטרום האוטיסטי ופירוט רמת החומרה של כל א

האבחון יכלול התייחסות לרמה התפתחותית וקוגניטבית . DSM-Vהמופיעים ב 

 . וכן הערכה תפקודית והערכת תסמיני האוטיזם( בהתאם לגיל)

 .  מפורטים הכלים בהם ניתן להשתמש על מנת לבצע אבחון זהבקישור 

 

מתוך הבנה שלמערכות ולגורמים השונים המעורבים באבחון ילדים על  ,שימו לב

  :אזי, הספקטרום האוטיסטי ייקח זמן להטמיע את הנהלים החדשים

קשר ובלי , 2.6.24 -בכל אבחון שהסתיים עד ליום ה DSM-4תקבע גם לפי זכאותו של ילד 

 .למועד הגשת התביעה

יהיה צריך להיות , 2.6.24 -כל תביעה חדשה שלה צורף אבחון שמועד סיומו החל מ

 . DSM-5 בהתאם לכללי

  

   – גמלה רטרואקטיבית

ניתן להגיש תביעה לגמלה רטרואקטיבית לתקופה שלא תעלה על , על פי התקנות החדשות

שבגינו תשולם הגמלה לא יקדם למועד המועד . החודשים שקדמו ליום הגשת התביעה 21

 :המוקדם מבין אלה

היינו נערך )המועד שבו תועדו לראשונה תסמינים הכרוכים בליקוי ברשומה רפואית  .2

 ;('אצל מטפל מקצועי וכו, אצל הרופא, רישום מסודר בטיפת חלב

 .א החל הליקוי להטיל עומס טיפולי כבד ביותר"המועד שבו לדעת הרופא בבטל .1
 

        הגשת מומלץ לבקשה יחד עם ו, הגמלה הרטרואקטיבית אינה ניתנת אוטומטית ! חשוב

 .התביעה העיקרית
 

 

 הליך הגשת התביעה לגמלת ילד נכה

על ידי הורה של הילד אשר הילד נמצא עימו או על ידי  - על ידי מי תוגש התביעה

 .אם אין אפוטרופוס יכול להגיש את התביעה מי שמחזיק בילד. אפוטרופוס של הילד

טפסים להגשת התביעה ניתן למצוא באתר הביטוח הלאומי  – דרך הגשת התביעה

www.btl.gov.il  ( ד נכהיל –ילדים )יש  .(נספח בסוף החוברת) ובסניפי הביטוח הלאומי

למלא את כל הפרטים המופיעים בטופס התביעה ולצרף את כל המסמכים הדרושים כפי 

את טופס התביעה המלא כולל . שמבוקש בטופס התביעה וכפי שפורט בדף מידע זה

 .הנספחים ניתן להגיש בסניף הביטוח הלאומי הקרוב לאזור המגורים

ניתן להגיש את התביעה דרך העובדת הסוציאלית בשירות לאדם עם אוטיזם , ופיןלחל

 . במשרד הרווחה ברשות המקומית

 

 

http://www.health.gov.il/hozer/mk15_2013.pdf
http://www.btl.gov.il/
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 קביעת זכאות ללא נוכחות

 .הביטוח הלאומי קובע זכאות ללא נוכחות הילד בוועדה, ככל שניתן. א

לקבל ובה הוא מבקש , על ההורה לחתום על הצהרה בטופס התביעה לגמלת ילד נכה. ב

החלטה בעניין ילדו ללא נוכחות וכי הוא מודע לכך שבמידה והביטוח הלאומי יענה 

הביטוח , עם זאת .לא ניתן יהיה לבדוק אותו לעניין גמלת תלות לחלוטין בזולת, לבקשתו

 .הלאומי רשאי לזמן את הילד להופיע בפני הוועדה

 

ההחלטה . בדואר החלטת הועדה הרפואית תישלח אליכם – החלטת הועדה הרפואית

חודשים כאשר ניתן לבדוק האם התקבלה החלטה במוקד  3אמורה להתקבל תוך מקסימום 

 *. 6050הביטוח הלאומי 

 הגשת ערר

במקרים בהם יש צורך לבחון מחדש את החלטת הועדה הרפואית ניתן להגיש ערר על 

נמסרה לכם יום מהיום בו  90בתוך , באמצעות סניף המוסד, יש להגיש ערר. החלטתה

ימים מיום שנתקבלו  60הדיון בערר יחל תוך . הודעה על החלטת המוסד לביטוח לאומי

 .במוסד הודעת הערר ונימוקיו

, לצורך כתיבת הערר יש לבקש מהמוסד לביטוח לאומי את פרוטוקול הועדה הרפואית

תת כי בו מופיעים הנימוקים שהובילו לשלילת או הפח, המהווה למעשה את הבסיס לערר

 .פרוטוקול הועדה אינו נשלח אוטומטית ויש לבקשו בסניפי הביטוח הלאומי. הגמלה

 

ט למשפחה על מנת לבחון את האפשרות לקבלת  סיוע משפטי "ניתן לפנות למרכזי אלו*

 .בנושאי ערעור

 

 ההליך בועדת הערר

הועדה . ועדת העררים תבדוק את הילד שבגינו הוגש הערר -חובה להביא את הילד 

כי ההורים , יודגש. לדון בערר על סמך מסמכים בלבד, בהסכמת הוריו של הילד, איתרש

אולם בהחלט ניתן לפנות אל ועדת , אינם יכולים לדרוש שהילד לא יהיה נוכח בבדיקה

 .הערר מראש ולבקש זאת

הנכם רשאים להיות מיוצגים בועדה על ידי עורך דין וכן על ידי הרופא שטיפל  -ייצוג בועדה 

 .לד או רופא מומחהבי

או כי מומחה נוסף , הועדה רשאית לדרוש שהילד ייבדק בידי מומחה נוסף –בדיקה מחודשת 

 . יגיש לה חוות דעת על סמך מסמכים שהובאו בפניו

 

 ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 30ניתן לערער על החלטת הועדה הרפואית לעררים בפני בית הדין האזורי לעבודה בתוך 

בדרך כלל לא ניתן לערער בפני בית הדין על קביעות רפואיות . הועדה תימים מקבלת החלט
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או בגין שימוש ( התעלמות מחוות דעת לגיטימיות: כגון)מקצועיות אלא על הליך לא תקין 

עריכת מבחני תפקוד לילדים עם ליקוי על רצף האוטיזם : כגון)בסעיפי חוק לא נכונים 

 (. כךושלילת הגמלה בעקבות 

לצורך הגשת ערעור לבית הדין ניתן לקבל סיוע וייצוג משפטי בחינם מלשכות הסיוע 

 :המשפטי של משרד המשפטים ברחבי הארץ

 פקס טלפון כתובת ראש הלשכה העיר

הנהלת 

 האגף

ד "הממונה על האגף עו

 אלחנן זוכוביצקי

 בית מצפה, 2הסורג ' רח

 , 2777. ד.ת, 1קומה 

 94130מיקוד 

02-6211350 02-6211357 

 לשכת 

 אביב תל
 ד רבקה אדלר"עו

 4הנרייטה סולד ' רח

 64914מיקוד , קומת כניסה
03-6932777 03-6932722 

לשכת 

 ירושלים

 והדרום

 ד אייל גלובוס"עו

 בית מצפה, 2הסורג ' רח

 , 2777. ד.ת, 1קומה 

 94130מיקוד 

02-6211333 02-6211377 

 פלפל-פלדד יעל "עו חיפה לשכת
 'א25ים -פל' רח

 32043מיקוד , 22קומה 
04-8633666 04-8633679 

 לשכת 

 באר שבע
 ד שמואל אורנשטיין"עו

 בית נועם, 33שזר ' שד

 24001מיקוד , 2קומה 
08-6404526 08-6404539 

 

 

 הגשת בקשה חוזרת

וכן במידה ונדחו העררים והערעורים , במידה והבקשה נדחתה וחלף המועד להגשת ערר

 . חודשים ממועד הדחייה 6ניתן להגיש בקשה חוזרת לאחר שחלפו , שהוגשו

במידה ונתגלו או נוצרו עובדות שלדעת המוסד לביטוח לאומי לא היו ידועות בעת ! חשוב

קביעת הזכאות לקצבה או על שיעורה  ויש בהן כדי להשפיע על, מתן החלטת הדחייה

 6ניתן יהיה להגיש בקשה חוזרת גם אם לא חלפו , (החמרה במצבו של הילד: לדוגמא)

 .חודשים ממועד הדחייה
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 התלוי לחלוטין בעזרת הזולת, הגדלת שיעור הגמלה לילד עם אוטיזם

 3שמלאו לו , ביטוח לאומי אישר תוספת לקצבה לילד המצוי על הספקטרום האוטיסטי

 .התלוי לחלוטין בעזרת הזולת, שנים

 427בסך ) 1021 -ב 13%. מגמלת ילד נכה 12%התוספת שתינתן עומדת על סך של  -

 (₪ 206בסך ) 1023 -ב 5%ועוד ( ₪

, ילד תלוי לחלוטין בעזרת הזולת הוא ילד שזקוק לעזרה, לפי הגדרת הביטוח הלאומי -

רחצה היגיינה , אכילה, הלבשה: היום יוםבביצוע כל פעולות , בכל שעות היממה

לה בקרב בני אהבדיקה מתבצעת ביחס לביצוע פעולות )אישית וניידות עצמית בבית 

 (.גילו

הזכאות היא  החל מגיל שלוש ונקבעת על ידי מבחני תפקוד ותלות בביצוע פעולות -

 .היום יום

, גמלת ילד נכה 200% -שזכאים ל, ילדים המצויים על הספקטרום האוטיסטי, עד היום

 .לא נדרשו לעבור מבחני תלות ותפקוד בפני ועדה רפואית של הביטוח הלאומי

ימלאו את טופס וסבורים שילדם עומד בקריטריונים  הורים שילדם מקבל גמלת ילד נכה

 :התביעה המצורף להלן

http://www.btl.gov.il33ואישורים10%טפסיםDocuments/t7824.pdf 

ועל בסיס זה תוזמנו , את הטופס יש להגיש לסניף הביטוח הלאומי הקרוב לביתכם -

 . לביטוח הלאומי לבדיקת הזכאות

ח רפואי המתייחסים "ח חינוכי מהמסגרת בה לומד הילד ודו"בנוסף מומלץ לצרף דו -

 עולות היום יוםלתפקודו של הילד בביצוע פ

הורים אשר מגישים תביעה בפעם הראשונה לצורך קביעת הזכאות לגמלת ילד נכה  -

 .צריכים לבקש להופיע בפני הוועדה הרפואית ולדרוש להיבדק במבחני תלות בזולת

 

http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/t7824.pdf
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 :אישור על גמלת ילד נכה מהביטוח הלאומי דרוש לשם קבלת זכויות מגופים אחרים כגון

 .אגרת הרישוימ פטורקבלת תו נכה ו .2

 .העסקת עובד זר .1

 . זכאות למעון יום שיקומי -משרד הרווחה  .3

 .בתשלומי הטלפון של חברת בזקהנחה  .4

 .הנחה בתשלום הארנונה -הרשות המקומית .5

 .נקודות זיכוי ממס הכנסה .6

  . בוועדת תלות בזולת( 'נק 20מתוך )נקודות ומעלה  5לזכאים לרק  -הנחה בחשמל .7

 הנחה במים .2

 בתור ופטור מתשלום מלווהפטור מעמידה  .9

 

 .http://www.btl.gov.il : פרטים נוספים ניתן לקבל באתר הביטוח הלאומי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.btl.gov.il/
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 הנחה בתעריף תשלום החשמל 

המצוי על , 22ועד גיל  3החל מגיל , הורים לילד 32321324 -ועד ל 0531021החל מ

 נקודות ומעלה 5-ל ואשר נמצא זכאי בבדיקת תלות של ביטוח לאומיהספקטרום האוטיסטי 

יהיו , (וועדת תלות בזולת הינה וועדה נפרדת, אין מדובר בזכאות לגמלת ילד נכה, שימו לב)

ש הראשונים "הקוט 400ד בע, מהתעריף הביתי  50%זכאים לתשלום מופחת בשיעור של 

  .ביתי בלבדבשימוש , שצרכו מידי חודש

 

 

 הנחה בתעריף תשלום המים הביתי

ההטבה תינתן לצרכנים . ק לזכאי לחודש"מ 3.5 תינתן תוספת של 2.7.21 -החל מה

 . בגין הנכס בו הם מתגוררים, ביתיים בלבד

 3.5ההטבה מאפשרת לקבל . ק לחודש בתעריף המים הנמוך"מ 3.5כל אזרח זכאי לקבל *

 .ק נוספים לחודש בתעריף הנמוך"מ

 ?מי זכאי

 .ילד עם אוטיזם הזכאי לגמלת ילד נכה

את פרטי הזכאים ואין צורך לפנות באופן  מעביר באופן אוטומטיביטוח לאומי 

 . אקטיבי ולבקש את ההטבה המגיעה לכם

 

 270-0755772: בטלפוןבכל פנייה בנושא זה ניתן לפנות למוקד של רשות המים 

 . 
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 בקופות החולים זכויות

 אבחון

 הזכות

אבחון ילדים על הרצף האוטיסטי  התוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתיעל פי 

 .22מרגע האבחון ועד גיל , ומכלול הטיפול ההתפתחותי הינם באחריות קופות החולים

 .משרד הבריאות ל"מנכחוזר אבחון ייעשה על פי הנחיות 

חובה לערוך אבחון פסיכולוגי וניתן אין  -במקרה של אבחון חוזר או הערכה תקופתית

 .להסתפק באבחון רפואי בלבד

 

  -מי זכאי

 .פ דעת ההורה או איש מקצוע"ע, המגלה סימנים מוקדמים לאוטיזם 22ילד עד גיל 

 

 למי לפנות

 .קופה או למכונים להתפתחות הילדה קופות החולים יש לפנות למזכירותבכל 

בפני ההורים עומדת האפשרות לפנות לאנשי מקצוע פרטיים המוכרים על ידי משרד *

 . הבריאות ולבצע אבחון במימון פרטי

 

 טיפולים פרא רפואיים

 הזכות

ילדים על הספקטרום , 42' ומס 43' מס חוק בריאות ממלכתיב ניםתיקובהתאם ל

או  ,מקופות החוליםלכל אורך השנה  בשבוערפואיים -פראטיפולים  3 -האוטיסטי זכאים ל

 . החזר כספי עבור טיפולים פרטייםל

ועבודה  יהפסיכולוג, ת תקשורתוקלינא, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק :סוגי הטיפולים

  .סוציאלית

  .טיפולים בשבוע לכל אורך השנה 3-הזכות היא ל 1020משנת החל 

. תת את הטיפול ללא דחייההוחלט כי קופות החולים מחויבות ל 2.2.1021החל מה 

זכאי ההורה , פרק זמן סבירבמידה ובקופות החולים אין איש מקצוע למתן הטיפול בתוך 

 .לפנות למטפל פרטי ולקבל את ההחזר הכספי בגין הטיפול

הוחלט כי קופת החולים ימשיכו במתן החזרים לילדים אשר נמצאים כבר היום , בנוסף

 .א לפגוע ברצף הטיפוליבטיפול דרך מטפלים פרטיים כדי ל

זאת , בכפוף להצגת קבלה, בגובה תעריף משרד הבריאותהחזר  יינתןעבור מטפל פרטי 

 :כמפורט להלן, י קופת החולים"בתנאי שהמטפל אושר מראש ע

 .₪ 252 -עבודה סוציאלית .א

 .₪ 292 -קלינאות תקשורת  .ב

http://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Bituah_01.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mk15_2013.pdf
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 .₪ 292 –ריפוי בעיסוק  .ג

 .₪ 125 –פיזיותרפיה  .ד

 .₪ 140 –פסיכולוגיה  .ה

 .₪ 12בסך הורים עצמית של התגבה השתתפות  ,שינתן כל טיפולעבור 

 :רפואיים ינתן רק במקרים הבאים-כי פטור מהשתתפות עצמית על טיפולים פרא, יודגש

 .3ילד הנמצא על הרצף האוטיסטי עד גיל  .א

שאחד מהוריו מקבל הבטחת הכנסה מביטוח , 22ילד על הרצף האוטיסטי עד גיל  .ב

 .לאומי
 

 זכאימי 

ואינם מממשים , המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי, 22ילדים מגיל האבחון ועד גיל 

גני התקשורת או מרכזים , בריאותי מקדם במעונות היום השיקומייםאת זכאותם לטיפול 

 .טיפוליים

, הטיפול הבריאותי המקדם מכוח אינםיודגש כי טיפולים הניתנים במסגרות החינוך אשר 

לטיפולים מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי והילדים זכאים לקבל אותם בו אינם תחליף 

 .זמנית ולא האחד על חשבון השני

 למי פונים

 . למכונים להתפתחות הילדבכל קופות החולים יש לפנות למזכירות הקופה או 

 תוקופהנחיות לפנייה והסבר על השירותים הניתנים לילדים על הספקטרום האוטיסטי ב

 :החולים השונות

 

 הזכות

 קבלת גמלת ילד נכה מהביטוח הלאומי –פטור מתשלומי השתתפות עצמית 

ילדים המקבלים גמלת ילד נכה מהמוסד  ,((4)2סעיף )חוק ביטוח בריאות ממלכתי  על פי

פטורים מתשלום השתתפות עצמית בקופות החולים עבור השירותים , לביטוח לאומי

 ):חוזר משרד הבריאותב כמפורט)הבאים 

 (.גניקולוגיה, פנימית, ילדים, משפחה, רפואה כללית)ביקור אצל רופא ראשוני . 2

 (.רפואת מומחים בקהילה)שניוני ביקור אצל רופא  .1

 .ביקור במרפאות חוץ .3

 (.מכוני אבחון ואחרים, מכוני הדמיה)ביקור במכונים  .4

 רפואיים-טיפולים פרא –פטור מתשלומי השתתפות עצמית 

 :במקרים הבאים רק יינתן ,ואייםרפ-טיפולים פרא פטור מתשלום השתתפות עצמית עבור

 3ילד על הרצף האוטיסטי עד גיל . א

 .שאחד מהוריו מקבל הבטחת הכנסה מביטוח לאומי, 22ילד על הרצף האוטיסטי עד גיל . ב

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/036_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/036_001.htm
http://www.health.gov.il/hozer/sbn04_2013.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/sbn04_2013.pdf
http://alut.org.il/?page_id=298
http://alut.org.il/?page_id=298
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 . למזכירות הקופה -למי פונים

 .ט למשפחה"לייעוץ וטיפול בבעיות מול קופות החולים ניתן לפנות לסניפי מרכז אלו

  :כללית קופת חולים

http://www.clalit.co.il/HE-

IL/Family/parents/Autism/articles/rights_of_autistic_children.html 

 : קופת חולים מאוחדת

https://www.meuhedet.co.il/meuhedet/views/engine?idorItemId=topMenu&te

mplateName=menu.txt&templateKey=&mainView=article&mainId=127227097

1969 

 :קופת חולים מכבי

http://www.maccabi4u.co.il/4787-he/Maccabi.aspx 

 :קופת חולים לאומית

http://www.leumit.co.il/heb/Life/Children/sickkids/articlegalleryitem,7/ 

  (:במסמך 96' עמ)קישור לתיקון לחוק 

http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/640A318C-5F1B-41B4-B253-

E3D1B02ED789/12174/2191.pdf 

 :ס ופסיכולוג"המרחיב את הזכאות גם לעו, 42קישור לתיקון 

http://cbl212-235-5-

230.bb.netvision.net.il/privatelaw/data/18/3/308_3_1.rtf 

בנוסף מומלץ לבדוק מול הביטוחים המשלימים והסיעודיים של קופות החולים השונות * 

 .זכויות למימון והחזרים שונים

 

 טיפולי שיניים בהרדמה

 הזכות

ילדים , וחוזר מנהל הרפואהעל פי התוספת השנייה של חוק ביטוח בריאות ממלכתי 

ובוגרים על הרצף האוטיסטי זכאים להרדמה כללית לצורך טיפולי שיניים כחלק מסל 

בבתי חולים )טיפול השיניים תחת הרדמה כללית יבוצע על ידי רופאי שיניים . הבריאות

 .ל האגף לבריאות השן במשרד הבריאותעל פי הנהלים ש( ובמרפאות

ככלל הרדמה כללית לצורך טיפול שיניים יש לתת אך ורק אם אין אפשרות לטפל במטופל 

 . בהרדמה אחרת

 .נכללים בזכאות זו אינםטיפולי השיניים המבוצעים במהלך ההרדמה  -חשוב לציין

 

 ילדים ובוגרים על הרצף האוטיסטי -מי זכאי

שיניים בהרדמה כללית יבוצעו בבית חולים או במרפאות שעומדים טיפולי  – למי פונים

 .שןפורטים בהנחיות האגף לבריאות הבתנאים המ

http://www.clalit.co.il/HE-IL/Family/parents/Autism/articles/rights_of_autistic_children.html
http://www.clalit.co.il/HE-IL/Family/parents/Autism/articles/rights_of_autistic_children.html
https://www.meuhedet.co.il/meuhedet/views/engine?idorItemId=topMenu&templateName=menu.txt&templateKey=&mainView=article&mainId=1272270971969
https://www.meuhedet.co.il/meuhedet/views/engine?idorItemId=topMenu&templateName=menu.txt&templateKey=&mainView=article&mainId=1272270971969
https://www.meuhedet.co.il/meuhedet/views/engine?idorItemId=topMenu&templateName=menu.txt&templateKey=&mainView=article&mainId=1272270971969
http://www.maccabi4u.co.il/4787-he/Maccabi.aspx
http://www.leumit.co.il/heb/Life/Children/sickkids/articlegalleryitem,7/
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/640A318C-5F1B-41B4-B253-E3D1B02ED789/12174/2191.pdf
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/640A318C-5F1B-41B4-B253-E3D1B02ED789/12174/2191.pdf
http://cbl212-235-5-230.bb.netvision.net.il/privatelaw/data/18/3/308_3_1.rtf
http://cbl212-235-5-230.bb.netvision.net.il/privatelaw/data/18/3/308_3_1.rtf
http://www.health.gov.il/hozer/mr54_2002.pdf
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 לטיפול באדם עם אוטיזם השירות -משרד הרווחה 

אחראית על מתן שירותים , לטיפול באדם עם אוטיזם השייכת למשרד הרווחה שירותה

 .בקהילה או במוסדות דיור חוץ ביתיים לילדים ומבוגרים המאובחנים על רצף האוטיזם

י "גם כאשר השירותים ניתנים ע, זכאי לקבל את שירותיה שירותרק מי שמוכר על ידי ה

 . ט"גורמים אחרים כגון אלו

 הזכות

 .רותים לילדים המאובחנים על רצף האוטיזםמתן שי

 למי פונים

יש לפנות לעובדת הסוציאלית במחלקה לשירותים חברתיים באזור  שירותלצורך הכרה ב

 .שירותאשר תפנה בשמכם ל, המגורים

 שירותקריטריונים להכרה ב

 :נדרשת אבחנה מוסמכת ומנומקת לפי התנאים הבאים. 2

 נוירולוג , פסיכיאטר: אנשי המקצוע הבאיםעל ידי  םנעשיה וניםאבחמכיר ב שירותה

 3רופא ילדים עם ניסיון עבודה של ,(22מועמדים עד גיל אצל לילדים ונוער  יםמומח)

 .ופסיכולוג התפתחותי פסיכולוג קליני ,שנים לפחות במכון מוכר להתפתחות הילד

מכון כגון מקצועי במסגרת -על ידי צוות רב אשר נערך וןאבחישנה עדיפות ל

 מחלקה או תחנה לבריאות הנפש, להתפתחות הילד

 המדריכים לסיווג  לושתהאבחנה נקבעת על פי הקריטריונים המפורטים באחד מש

איגוד הפסיכיאטריה ) DSM-5או , (ארגון הבריאות העולמי) ICD-10: המקובלים

 . פי מדריכים אלו בלבד-ועל DSM-Vאו  ,(האמריקאי

  יש לצרף נימוקים , (אוטיזם ופיגור שכלי: לדוגמא)במידה וקיימות מספר אבחנות

 . לקיום כל אבחנה ודיון מסכם ואינטגרטיבי אודות מצבו של האדם

התהליך יכול , ויכול לשלוח לאבחון חוזר מטעמ שירותה, כאשר האבחנה אינה חד משמעית

 .להמשך מספר חודשים

 :חייבים להיכלל בחומר המוגש, ללא קשר לגיל המועמד, שירותבכל מקרה שמוגש להכרה ב

 תוך התייחסות לנקודות המעידות , מוטורית הראשונית-תאור ההתפתחות הפסיכו

 . וגילאים רלוונטיים, ציון אבני דרך התפתחותיים, על ההתפתחות ההפרעה

 כולל תופעות מיוחדות בעייתיות , תאור המצב הנפשי וההתנהגותי הקודם והנוכחי

, פוביות, חרדות, גרייה עצמית, לימות כלפי עצמו והסביבהא, כפייתיות, כגון טיקים)

, דרכי תקשורת ויצירת קשר, כגון תחומי עניין ספציפיים)וכן נקודות חוזק ( ב"וכיו

 (.  ב"וכיו, עמידה בגבולות, יכולת למידה, סקרנות וחקרנות, כישורים מיוחדים

 ורך בטיפולים התייחסות ליעילותם ולצ, תאור הטיפולים שהמועמד קיבל ומקבל

 .נוספים
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 תפקודי עדכני –ח חינוכי "ודו, רקע חינוכי. 

 ח רפואי עדכני"דו. 

 ח סוציאלי עדכני"דו. 

 .מגיעה ישירות לעובדת הסוציאלית במחלקה לשירותים חברתיים שירותתשובת ה

 

 .6ההכרה ניתנת באופן זמני עד לגיל ! חשוב

 את ההכרה כדי לחדש תפקוד עדכניים3וחינוךבתום תקופת ההכרה יש להגיש דוחות אבחון 

 

 :זכאיות לקבל שירותמשפחות המוכרות על ידי ה

במעונות אלה מעוצבות ומיושמות . 3לילדים עד גיל ( מעון יום שיקומי)מסגרות יום . 2

מסגרות אלו מופעלות . )תוכניות אישיות לכל ילד לצורך פיתוח מיומנויות ושיפור התפקוד

: ט"מידע לגבי המסגרות הקיימות אפשר למצוא באתר אלו(. פים נוספיםט וגו"על ידי אלו

.www.alut.org.il  ובאתר משרד הרווחהwww.molsa.gov.il 

 ת"תמבפיקוח משרד הפרטי השוהה במעון יום , 3שעות שילוב לפעוט מגיל שנה עד גיל . 1

 . ת"תמופיקוח משרד ה ציבורי שנמצא תחת פיקוח משרד החינוךאו 

 .הפנייה לייעוץ וטיפול בבעיות מיניות. 3

 :שירותים הניתנים בכפוף לתקציב

, בבית המשפחה( ת3סייע) ת3סיוע במימון סומך .ומעלה 3מגיל  יםילדעבור  –סומכים . 3

קיים מבחן )סייעת תלויה במצב במשפחה קבלת שעות . למספר שעות אחר הצהרים

 .קיימת השתתפות הורית במימון הסומך. ובמצב הילד כפרט( הכנסות

הקייטנה מותאמת אך ורק לאנשים על  –קייטנות עבור הילדים בחופשות הקיץ ובחגים. 4

זכאים  12 -3י אילדים בגיל .הקייטנה היא על בסיס יומי ולא כוללת שינה .הספקטרום

                .ימים 4-5 -בכל פעם הזכאות היא ל, וש פעמים במהלך השנהלקייטנה של

בכדי לנצל את הזכות יש לפנות לעובדת הסוציאלית ברווחה ולקבל טופס החלטה על 

  .השמה וטופס השמה למסגרת

המשולבים במסגרות החינוך , תלמידים המאובחנים על הרצף האוטיסטי ,שימו לב

שמפעיל השלטון  "רגילות" זכאים ליהנות מסבסוד עבור השתתפות בקייטנות ,הרגילות

 .או בקייטנות שזכו במכרז שקיים משרד הרווחה, המקומי בחודשי הקיץ

מסגרת חינוכית טיפולית הפועלת בשעות   –מועדוניות לפעילות פנאי אחר הצהרים . 5

נכון להיום היצע . צ בה ניתן טיפול אישי וקבוצתי לשיפור מיומנות חברתית"אחה

 .המועדוניות הקיים נכון להיום הוא מוגבל ביותר

 .חוץ ביתיות דיור מסגרות. 6

 מסגרת חוץ ביתית לשהייה קצרת מועד הנערכת במקומות מותאמים במיוחד -נופשונים. 7

 .ללא אפשרות צבירה, ימי נופשון בשנה 25  -זכאות ל  -בסופי שבוע ובחופשות

http://www.alut.org.il/
http://www.molsa.gov.il/
http://alut.org.il/wp-content/uploads/2014/09/sibsud_kaytanot.pdf
http://alut.org.il/wp-content/uploads/2014/09/sibsud_kaytanot.pdf
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בעת ובעונה , ילד  הצורך שירות סמך לא יוכל להשתתף במועדונית ולהפך – !חשוב

  .אחת

 (:תקנון עבודה סוציאלית)ס "קישורים לחוזרים התע

טיפול -20פרק , www.molsa.gov.il: באתר של משרד הרווחה והשירותים החברתיים 

  .אדם עם אוטיזםב

 בביתם הפרעה התפתחותית נרחבת השוהים3שירותים בקהילה לאנשים עם אוטיזם

 נרחבת התפתחותית הפרעה3שהות קצרת מועד לאדם עם אוטיזם3נופשון

 נרחבת תהפרעה התפתחותי3 ם אוטיזםמדיניות הטיפול באנשים ע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.molsa.gov.il/
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2010-%20%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%90%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9D/10_3.pdf
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2010-%20%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%90%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9D/10_5.pdf
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2010-%20%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%90%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9D/10_1.pdf
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 מס הכנסה

  נקודות זיכוי

 הזכות 

 45וזאת על פי סעיף , מס הכנסה מעניק שתי נקודות זיכוי להורים לילד על רצף האוטיזם

של נקודת  ערכה. משמעות נקודות הזיכוי היא הפחתה מסכום המס .לפקודת מס הכנסה

 .המחייה לעליית המדד וליוקרזיכוי מתעדכן מדי פעם בהתאם 

וניתן גם לחלק את נקודות הזיכוי בין ההורים על , הזיכוי הוא על משכורת אחת של ההורים

ניתן לבקש כי נקודות הזיכוי , במידה והילד נמצא במשמרתו של אחד ההורים. פי בקשתם

 .יינתנו לו בלבד

שתי נקודות הזיכוי ממס כי אין כל תקרה להכנסה של ההורה לצורך קבלת , חשוב להבהיר

 .ההכנסה

תקופת הזכאות לנקודות זיכוי היא בהתאם לתקופת הזכאות לגמלה המצוינת באישור של *

 .המוסד לביטוח לאומי

מהמוסד 3גם ללא תעודה מרופא" אישור רב שנתי"ניתן לנסות לבקש מהפקיד 

 .לביטוח לאומי כיוון  ויש לו אפשרות לתת אישור כזה

 מי זכאי 

המתגוררים בביתם ותלויים , המקבלים גמלת ילד נכההורים לילדים עם צרכים מיוחדים 

 . בהוריהם

 ?למי פונים

 את ולהגיש המגורים משרדי מס הכנסה באזורב לפנות לפקיד השומה על ההורים

  .יבקשה לקבלת נקודות זיכול נדרשיםהמסמכים ה

 הטפסים אותם יש להגיש

, תעודה רפואית שצריכה לכלול פרטים רפואיים ואבחנה ברורה ומדויקת - 217טופס . 2

( פסיכיאטר / נוירולוג3 רופא התפתחותי )רופא מומחה . ומאיזה תאריך אבחנה זו תקפה

 .בלבד צריך למלא תעודה זו

ההורים למלא טופס זה  על -נטול יכולת  קרוב בקשת זיכוי ממס בגין -א 226טופס . 1

  .םבמידה והם שכירי

 .ימהמוסד לביטוח לאומ ת ילד נכהגמל 200%אישור על קבלת  .3

 

 

 

https://www.shaam.gov.il/ps-yeshuv/
http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/אישורים/Pages/default.aspx#anchorSpan_05a5a765-d4c2-4cb6-b60e-3abc5b4c0481
http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/אישורים/Pages/default.aspx#anchorSpan_05a5a765-d4c2-4cb6-b60e-3abc5b4c0481
http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/אישורים/Pages/default.aspx#anchorSpan_05a5a765-d4c2-4cb6-b60e-3abc5b4c0481
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 רטרואקטיבי תשלום

זכאים לקבלת החזרי מס רטרואקטיביים עבור שש השנים הקודמות לתאריך הבקשה הורים 

 ,(ובלבד שההכרה בביטוח לאומי הייתה קיימת במהלך אותן שנים)

שבפניה רטרואקטיבית למס הכנסה יש בדיקה ( במיוחד עצמאיים)בחשבון  יש לקחת

בי לו זכאים ועלולים להתגלות חובות שיעלו על ההחזר הרטרואקטי מקיפה של התיק

 .ההורים

 מומלץ להתייעץ עם גורם מומחה בנושאי מיסים לפני כל פניה לבקשת החזר בכל מקרה

 .רטרואקטיבי

  !לדעת חשוב

  קיימות, מלבד הפקודה". עיוורון ופיגור, שיתוק"פקודת המס מדברת על ילדים עם 

 הספקטרוםלמתן נקודות זיכוי גם להורים לילדים על פנימיות במס הכנסה הנחיות 

 . האוטיסטי המקבלים גמלת ילד נכה

 נקודות זיכוי עבור ילד בדיור חוץ ביתי 

 1לקבל  –וייתכן ותינתן להם בחירה , על ההורים להודיע זאת למס הכנסהבמקרה זה 

דיור חוץ עבור החזקת הילד ב 35%מס בשיעור של זיכוי לחילופין  נקודות זיכוי במס או 

 .ביתי

 

 : הנחה במס רכישה

ניתן לקבל הנחה במס , 2974 –ד "התשל, (מס רכישה)על פי תקנות מס שבח מקרקעין 

בתנאי שהדירה תשמש לשיכונו  נכות רפואית 200%רכישה בעת רכישת דירה לילדים בעלי 

 .של הילד

, גמלת ילד נכה לה הילד זכאי על בסיס האבחנה 200% -כי אין מדובר ב חשוב לשים לב

 . נקבעים על סמך חומרת הליקויהרפואית  אחוזי הנכות, תנכות רפואי %200 -אלא ב

קיבלו את התנאים לקבלת ההנחה מחמירים ומניסיוננו רק בודדים , לתשומת לבכם

  .ההנחה בסיומו של התהליך

 01-6559161: ניתן לפנות למיסוי מקרקעיןעל התהליך לפניות ובירורים 

 2200111337: ל או 
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 רישויפטור מאגרת +תו חניה לנכה
 

 תו חניה לנכה

וכן במקומות בהם אין , תו חניה לנכה מאפשר לחנות את הרכב במקומות המיועדים לנכים

(. שעיקרם אי הפרעה לתנועה)בהתקיים תנאים מסוימים הקבועים בחוק , החנייה מותרת

יחד עם  .חוק חנייה לנכים ומשרד התחבורה אינם פוטרים בעל תו מתשלום בעבור חנייה

פטור מתשלום על חניה במקום ציבורי שהגישה הנגישה היחידה אליו לנכה היא  נכה ,זאת

 .דרך חניה במקום הציבורי הכרוכה בתשלום

 ?מי זכאי

שתנועת ילדם , לפחות 60%בנותיהם מקבלים גמלת ילד נכה בשיעור של 3 הורים שבניהם

וכן הורים לילדים בעלי מוגבלות ברגליהם  ,בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו

 .הזקוקים לכסא גלגלים או לרכב כאמצעי תנועה

נוהל עבודה חדש אודות דרכי העבודה של הוועדה למתן  הציגמשרד התחבורה  1020בסוף 

זה לא מזכה בתו נכה  ןאולם קריטריו, אוטיזם-י חנייה לנכים ובו נכלל כקריטריון מפורשות

 . בקשה נבדקת לגופו של עניין ומתקבלות החלטות בהתאם לכך כל. באופן אוטומטי

 למי פונים

 (. ניתן לקבל שירות זה גם בסניף הרישוי ברמלה)למשרד הרישוי המחוזי באזור המגורים 

 71. ד.את הבקשות יש להעביר ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז עדכון ובקרה ת

 .אין צורך להגיע למשרדי הרישוי. 03-5017626או בפקס . 52200מיקוד , חולון

*. 5672או  2-111-56-72פרטים נוספים במענה הקולי או האנושי במספרים  ניתן לקבל

יפה   -בעיות ניתן לפנות  לנציגת פניות הציבור במשרד הרישוי בחולון3 במקרים של שאלות

 . yaffas@mot.gov.ilסרי 

 הטפסים אותם יש להגיש

 ".טפסים בנושא רישוי רכב"ת המסמכים מאתר משרד הרישוי תחת ניתן להוריד א

 .טופס בקשה לתו נכה ופטור מאגרת רישוי .2

הקשיים והצרכים     , את הסיבות םהמצייני מקוריים ועדכניים סמכים רפואייםמ .1

 .בעטיים מבקשים את תו הנכה( כמות התמיכות והטיפולים)

 .הילד הספח בו רשום שםשל האדם שהרכב בבעלותו בתוספת . ז.צילום ת .3

 .צילום רישיונות רכב ונהיגה .4

 (.באגרת הרישוי לקבלת ההפחתה)צילום המחאה בנקאית ריקה  .5

העתק מפרוטוקול ( ניידות3לאומי על קבלת גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח  אישור  .6

 .(לאומי ועדה מביטוחה

http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/אישורים/Pages/default.aspx#anchorSpan_05a5a765-d4c2-4cb6-b60e-3abc5b4c0481
http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/אישורים/Pages/default.aspx#anchorSpan_05a5a765-d4c2-4cb6-b60e-3abc5b4c0481
http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/אישורים/Pages/default.aspx#anchorSpan_05a5a765-d4c2-4cb6-b60e-3abc5b4c0481
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יש להמציא מסמכים המוכיחים את הקשר , בעל המוגבלותאם הרכב אינו על שם  .7

או ; ילדאו תעודות זהות של בעלי הרכב בו רשום ה, תעודות זהות של בני הזוג: אליו

 .מינוי כאפוטרופוס

יש לצרף הצהרה בפני  שאינו קרוב אל בעל המוגבלותבמידה הרכב רשום על אדם  .2

כי בעל הרכב  רשוםשבה יהיה משפט של בעל הרכב  עורך דין או תצהיר בבית

 .מעמיד את הרכב לשימושו האישי של הנכה דרך קבע

יש להציג מכתב מהחברה עם לוגו תואם לשם  - אם הרכב רשום על שם חברה .9

 ; שהרכב צמוד לשימושו של בעל הרכב כדרך קבע, החברה

 . יש להמציא הסכם שכירות - ליסינג3אם הרכב רשום על חברות השכרה .20

 שלבי הטיפול בבקשה 

. המסמכים שנתקבלו במשרד התחבורה מועברים לרופא אגף הרישוי במשרד התחבורה

לבית המשפחה תו החניה ואישור לתשלום אגרת רישוי  נשלחעיון במסמכים ה לאחר

 .משך טיפול בכל בקשה אמור להמשך כחודש ימים. או מכתב תשובה אחר מופחתת

 !חשוב לדעת

 ניתן לקבל תו חנייה לשני , 2993 -ד"התשנ, על פי תיקון חוק חניה לנכים

 . לדייוכח ששניהם משמשים להסעתו של הובלבד ש, כלי רכב

 רכב הרשום על שם בעל המוגבלות או הנרשם על שמו פטור מאגרת שינוי בעלות .

 .מבוצע במשרד הרישוי בלבד, השינוי ללא תשלום

  יכול לבקש , ואינו זכאי לאגרת רישוי מופחתת על גמלת נכותמי שאין בידיו אישור

הקרוב את הבקשה יש להגיש למשרד הרישוי . תו נכה באישור רופא של אגף הרישוי

. והיא תיבדק בידי רופא אגף הרישוי, למקום המגורים עם מסמכים רפואיים עדכניים

 .התשובה תינתן על ידי משרד הרישוי

  ניתן לערער על קבלת תשובה שלילית. 

 

  טור מאגרת רישויפ

 אגרת רישוי לרכב של נכה מתעדכנת מעת לעת. ניתן לזכאים לתו נכה. 

  מטי גם הפחתה בתשלום אגרת ומקבל באופן אוטלא כל אדם שאושר לו תו חניה

פניה נבדקת לגופה על ידי רופא אגף הרישוי ובסמכותו לאשר או לדחות  כל. הרישוי

 .להפחתה בתשלום אגרת הרישוי3חניה בקשות לתו

 ללא צורך  -עבור רכב אחד בלבד  זכות לתשלום אגרת רישוי רכב מופחתת ניתנתה

 .הילד ברישום הרכב על שם

 םצריך לוודא שלא רשום רכב קוד -ונים לרישום רכב עם אגרת נכה כאשר פ, 

 .או שהתעריף שונה לתעריף רגיל, שהרכב הקודם נמכר, המשולמת עליו אגרת נכה
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 תשלום רטרואקטיבי

 ניתן לקבל החזר של החלק היחסי של, במקרים בהם אושרה הפחתה בתשלום אגרת רישוי

בקשה להחזר אגרת רישיון נהיגה בצירוף צילום יש למלא ולהגיש טופס . אגרת הרישוי

ניידות במרכז עדכון ובקרה של משרד התחבורה  ליחידה לטיפול במוגבלי, המחאה ריקה

 .52200מיקוד , חולון 71. ד.ת

 לכן, אין בחוק נוהלים מחייבים לגבי מתן אישורים לתו חניה ואגרת רישוי מופחתת

 . קיימת שונות בין הלשכות השונות

 

 :חניה לנכיםחוק 

http://www.aisrael.org/Index.asp?ArticleID=1835&CategoryID=428&Page=1 

http://www.aisrael.org/Index.asp?ArticleID=1835&CategoryID=428&Page=1
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 של חברת בזק הנחה בתשלומי הטלפון

 הזכות

 .העבודה והרווחה באחריות משרדההנחה ניתנת –" בזק"הנחה בתשלומי טלפון ללקוחות 

 50% םהנחה בדמי שימוש קבועי.  

 שפעימות מונה בחוד 60 -שווה ערך ל - במספר יחידות מנייה לחודש  הנחה.  

  50% ההתקנה והעתקה של קו הטלפון הנחה מדמי.  

 מי זכאי

 .200%המקבלים קצבת ילד נכה בשיעור של  22 ועד הורים לילדים מלידה

 .לבד או כתוספת לשם ההורים, להיות רשום על שם הילד הנכהקו הטלפון צריך 

 ההנחה ניתנת לטלפון הנמצא בבעלותו של האדם ובמקום מגוריו הקבוע או המשמש את

 .הגר בשכירות האדם

 למי פונים

לקבלת ההנחה . האחריות לתפעול ומימון מערכת ההנחות בבזק היא בידי משרד הרווחה

בין השעות ' ד-'ימי א , 01- 5025430: יש ליצור קשר עם אגף השיקום  במשרד בטלפון

אגף : את הטופס והאישורים הנדרשים יש לשלוח לכתובת .אהובה רובס' גב, 2:30-21:00

 . 92021ירושלים , 2160ד .ת, משרד והרווחה -השיקום 

 .בסבלנות ולכן רצוי להיאזר מספר חודשים רוךאהתהליך במשרד הרווחה יכול ל

 מסמכים נדרשים

 . טופס בקשה לקבלת הנחה .2

 תצלום תעודת זהות של ההורה ותצלום הדף שבו רשומים פרטי הזהות של הילד עם .1

 .הצרכים המיוחדים

 .תצלום חשבון הטלפון האחרון .3

 .לקצבת ילד נכה האישור תצלום  .4

  .בתוקף במקרה של מגורים בשכירות יש לצרף חוזה שכירות .5

 הטיפול בבקשה  שלבי

 תו עליהם לפנותיא, דואר אישור על גבי טופס חתוםהורים שימצאו זכאים להנחה יקבלו ב

 .למשרדי בזק כדי לממש את ההנחה

 .הטלפון עצמו ההנחה על תשלום הטלפון תבוא לידי ביטוי בחשבון

http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/אישורים/Pages/default.aspx#anchorSpan_05a5a765-d4c2-4cb6-b60e-3abc5b4c0481
http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/אישורים/Pages/default.aspx#anchorSpan_05a5a765-d4c2-4cb6-b60e-3abc5b4c0481
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 !לדעת שובח

 אין החזר רטרואקטיבי, "בזק"ההנחה היא מיום הפניה של משרד הרווחה ל. 

  בכל מקרה  .מוגדלתזכאים להנחה  200%הורים לשני ילדים עם נכות בשיעור של

  .ההנחה היא על קו טלפון אחד

 לא קיים הסדר הנחות ( הוט וקווי זהב)האחרות הפועלות בארץ  לחברות התקשורת

 .מול משרד הרווחה

 ההנחה . לאומי הנשלח למשרד הרווחה יש לשים לב לתוקף האישור של ביטוח

שיפוג תוקף האישור מביטוח  ברגע. וקף כל עוד האישור על הנכות בתוקףבבזק בת

במקרים אלו יש . בבזק יפוג גם תוקף האישור על ההנחה, לאומי על גמלת ילד נכה

 משפחה שלא תשלח, לשלוח בקשה מחודשת למשרד הרווחה לקבלת ההנחה

 .רטרואקטיבי ינתן החזריבקשה מחודשת ההנחה תפסק ולא 

 :לתקנות בזקקישור 

5.pdf-http://www.moc.gov.il/new/documents/legislation/B 

 פטור מעמידה בתור ופטור מתשלום מלווה
נכנסו לתוקף תקנות המאפשרות קבלת שירות ציבורי ללא המתנה , 15.20.1023 -ביום ה

 . בתור וכן מתן פטור מתשלום מלווה של אדם במקומות ציבוריים

 ?מי זכאי -מתן שירות ציבורי ללא המתנה בתור

המקבל גמלת ילד נכה בשל היותו מצוי על המאובחן על הרצף האוטיסטי ילד *. 

 . הספקטרום האוטיסטי

לא יחול במקום בו ההמתנה היא , מתן שירות ציבורי ללא המתנה בתור -שימו לב* 

 ..(תחנת דלק, כגון בכניסה לגן לאומי.)במכונית

 

 ?מי זכאי -מתן פטור מתשלום למלווה של אדם עם אוטיזם במקומות ציבוריים

 . ומעלה המקבל גמלת ילד נכה בשל היותו מצוי על הספקטרום האוטיסטי 21ילד מגיל * 

 

לא יחול במקום בו השירות כרוך , מתן פטור מתשלום למלווה במקום ציבורי, -לבשימו 

 ..'חדר וכו,כגון הקצאת מושב, במתן שירות פרטני למלווה

ניתן יהיה לממש בהצגת תעודת הנכה החדשה מביטוח , את הזכויות האמורות לעיל* 

 ".מלווהפטור מתשלום 3פטור מעמידה בתור"אשר על גביה יסומן . לאומי

ואין צורך , 1023ביטוח לאומי מתעתד לשלוח את התעודות החדשות במהלך חודש דצמבר -

 .לפנות אליו באופן אקטיבי

 

 .01-5022034: ניתן לפנות לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, לבירורים נוספים*

http://www.moc.gov.il/new/documents/legislation/B-5.pdf


 

 

26 

  רנונהא
 הזכות

פ תקנות ההסדרים "ע) הארנונה קיימת המלצה לרשויות המקומיות למתן הנחה בתשלום 

גובה ההנחה ניתן על פי החלטת (. 2993 –ג "התשנ( הנחה בארנונה)במשק המדינה 

תקנות משרד הפנים מחייבות את כל הרשויות . הרשות המקומית ומשתנה מרשות לרשות

תפקיד הועדה הוא לבחון את זכאותם של ". ועדת הנחות בארנונה"המקומיות להפעיל 

 .פי הקריטריונים שקבע החוק-גי הנחות שהן בסמכות הועדה עלהתושבים לסו

 מי זכאי

. המקבל גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי, 22מוגבלות עד גיל 3הורים לילד בעל נכות

 . ר"מ 200עד  33%בגין ילד בעל מוגבלות הינה בגובה של   המקסימליתההנחה 

 למי פונים

לקבלת טופס , לגביית ארנונה ברשות המקומיתעל מנת לקבל את ההנחה יש לפנות לאגף 

ולהגיש את הבקשה בצירוף אשור על קבלת גמלת ילד נכה , לבקשת הנחה בארנונה

 . א"מהמוסד לבטל

 וכל פניה נדונה לגופה, ההנחה איננה ניתנת באופן אוטומטי. 

  לפי מבחן גובה הכנסה )ניתן להגיש בקשה להנחה גבוה יותר על בסיס נזקקות

לא תחושב במבחן  ,לה הילד זכאינכות הגמלת (. נפשות המתגוררות בבית'  ומס

 .ההכנסות הבודק זכאות ההורים להנחה בארנונה

 :טפסי בקשה להנחה בארנונה בעיריות השונות 

 :עיריית תל אביב

http://www.tel-

aviv.gov.il/Tolive/ArnonaLoby/Pages/Discounts.aspx?tm=2&sm=1

4&side=188 

 :חיפהעיריית 

http://www.haifa.muni.il/Haifa/municipality/CityMoney/Document

s/han20.pdf 

 עיריית ירושלים

http://www.jerusalem.muni.il/jer_sys/publish/HtmlFiles/304/resul

ts_pub_id=392.html 

 

 :אינדקס אתרי ערים

http://index.nana10.co.il/category.asp?cat=681 

 

http://www.haifa.muni.il/Haifa/municipality/CityMoney/Documents/han20.pdf
http://www.haifa.muni.il/Haifa/municipality/CityMoney/Documents/han20.pdf
http://index.nana10.co.il/category.asp?cat=681
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 ליווי ומחלת ילדימי היעדרות מעבודה בגין  -חוק דמי המחלה

בין אם מדובר בהשגחה וליווי . לעיתים קרובות נזקק ילד עם מוגבלות להשגחה וליווי בשל מוגבלותו

כגון טיפולים פרא רפואיים או , לצורך טיפולים או לשם שירותים מיוחדים שנדרשים בשל המוגבלות

 .כמו פניה לרופאים, שירותים תומכים אחרים

על . לות נאלץ פעמים רבות להיעדר ממקום עבודתו מספר רב של ימיםהורה לילד עם מוגב, על כן

היעדרות בשל מחלת )מנת לאזן בין זכויות ההורה העובד ובין צרכי המעביד נקבע בחוק דמי מחלה 

 :כי' ב3בסעיף , 3991 –ג "תשנ, (ילד

מים בשנה י 81הורה לילד עם מוגבלות והעובד שנה לפחות באותו מקום עבודה זכאי לקבל עד ( א)

. עבור היעדרות לצורך מתן סיוע אישי לילד המאובחן והמחייב את היעדרות ההורה ממקום עבודתו

 -ימים אלו יילקחו על חשבון ימי המחלה הצבורים של ההורה העובד או על חשבון ימי החופשה שלו

 .לפי בחירת ההורה

( הורה )עוד לא היה אדם אחר ימים נוספים של היעדרות מסיבות אלו כל  81ההורה זכאי לעד ( ב)

שניצל את זכותו לזקיפת ימים אלו לצורך סיוע המחייב היעדרות מהעבודה בהתקיים התנאים 

 :הבאים

 בן הזוג עובד ולא נעדר מעבודתו לצורך ליווי והשגחה של הילד. 

 בן הזוג הוא עובד עצמאי והוא לא נעדר ממקום עבודתו לצורך ליווי והשגחה של הילד. 

  בהורה יחידמדובר. 

 הילד עם המוגבלות נמצא בחזקתו הבלעדית של ההורה. 

 

, במצב זה. יוכל להיעדר גם חלקי ימים ואין חובה להיעדרות של יום שלם מהעבודהההורה  (ג)

   .היעדרו של ההורה יחושב על פי שעות ההיעדרות שלו

 .להיעדרות היום הראשוןמהחל , לצורך מתן סיוע אישי לילדו, העובד זכאי לתשלום דמי מחלה( ד) .5

יחושב על פי שעות ההיעדרות של , ובמצב זה, תשלום זה כולל גם היעדרות מחלק מיום העבודה

 .העובד

ביחס לחלקיות  -אם זה משרה מלאה או פחות מזה )שעות בשנה  22ההורה יהיה זכאי לעוד ( ה) .2

שתמש אך ורק לצורך בהם יוכל לה, פי החוק-וזאת בנוסף לימי המחלה שיש לעובד על, (משרתו

גם את זה ניתן יהיה לקחת בשעות ולקבל שכר . אם לא השתמש בהם הם לא נצברים. הטיפול בילד

אם ההורה הוא הורה יחיד או שבן זוגו לא השתמש בימים  .החל מהיום הראשון, בעבור כל היעדרות

 . ורהעל פי היקף המשרה של הה, זאת. יכול העובד לקחת גם את ימי בן זוגו -הללו 
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 אישור העסקת עובד זר 

 הזכות

 . העסקת עובד זר לטיפול בילד

 ?מי זכאי

משפחות המקבלות גמלת ילד נכה זכאיות להגיש בקשה להיתר העסקת עובד זר לטיפול 

 .בילד

לשביעות רצון הוועדה המקצועית מטעם יחידת הסמך , היתר ההעסקה יינתן במידה ויוכח

 :מהנסיבות הבאות  אחתשל משרד המסחר והתעשייה כי התקיימה 

  הילד נמצא במסגרת לימודית המתנה את הלימודים בליווי של מטפל לצורך מתן

 .עזרה פיזית לילד

  ונבצר , רוב שעות היום מפאת נכותוהילד זקוק לליווי או השגחה תמידיים במשך

 .צהרון3טיפולית3מממנו להשתתף במסגרת לימודית

 צמוד וממושך , התקיימו נסיבות רפואיות מיוחדות אחרות המצריכות טיפול יומיומי

הצורך בטיפול מיוחד בילד גם : כגון) .בילד במשך השעות בהן הוא נמצא בביתו

ות למשפחות עם ילדים על רצף זהו הסעיף לפיו נקבעת הזכא(.בשעות הלילה

 .האוטיזם

 .יש צורך לחדשו ף התקופה שנקבעהובסוזמנית ההיתר  ניתן 

 למי פונים

הטיפול בנושא עובדים זרים נעשה על ידי רשות האוכלוסין וההגירה ומעברי הגבול במשרד 

לצורך הרישום בלשכה על המעסיק והעובד ליצור קשר עם אחת הלשכות הפרטיות . הפנים

הלשכה תמסור מכתב השמה למעסיק . רשות ולחתום על טופס בקשה להירשם בלשכההמו

ותעביר את פרטיהם לרשות ההגירה במשרד , כדין, המאשר כי נרשמו בלשכה, ולעובד

האם מאשרת את , ימים 7כ תוך "בד, הרשות תבדוק את הפרטים ותודיע ללשכה. הפנים

 .וולמעסיקר הזהלשכה תעביר את תשובת הרשות לעובד . ההעסקה

-1-700-707 : שמספרו, היתרים בסיעוד' מח, ניתן לקבל מידע מוקלט בקו מידע ארצי

147 

 כיצד להגיש בקשה להעסקת עובד זר

 :יש למלא את שלושת הטפסים הבאים .א

 לקבלת היתר להעסקת עובד זר או להארכת היתר קיים בקשה -'טופס א 

 מעסיק התחייבות -'טופס ב 

 ויתור על סודיות רפואיתהצהרת  -' טופס ג. 

 ד"חתום בפני עוה הוריםתצהיר  -'טופס ד 
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  יש צורך) רפואית מעודכנת מהרופא המקצועי המטפל בילד חוות דעתיש לצרף 

 (שהרופא ידגיש את הצורך של הילד בהשגחה מתמדת

 ידי העובדת הסוציאלית של  דוח סוציאלי אשר נכתב על -ד רשויות הרווחה"חוו

 .הקשיים של הילד והצורך בסיוע המפרט אתהמשפחה 

 הדוח הרפואי שנערך במוסד לביטוח לאומי במהלך התביעה לגמלת ילד נכה. 

 :המסמכים הבאים יש לצרף לכל בקשה את. ב

תשלום  בקשה שהוגשה ללא אישור על) ח"ש 045.72בסך אישור על תשלום אגרת בקשה  -

 .)אגרה תוחזר לשולח

והמטופל אינו מסוגל למלא את  במקרה, "מעסיק"של ו)ספח של המטופל + ז "צילום ת -

 .)חובותיו כמעסיק של עובד זר

 .יש לצרף אישור על אפוטרופסות, חסוי באם המטופל הינו -

 :לבקשה להארכת היתר קיים יש לצרף גם. ג

 (.מתוך הדרכון)צילום אשרת השהייה של העובד הזר המועסק בהתאם להיתר  -

 

 מידע חשוב  בעקבות שינוי שיטת ההעסקה 

 מהעובד הזר 3 לשכה פרטית אינה רשאית לגבות תשלום כלשהו מההורה המעסיק

לחודש מהמעסיק עבור ₪  70הלשכה כן רשאית לגבות . בגין עצם הרישום

סיוע בפיתרון בעיות , ביקורים רבעוניים: שירותים שהיא חייבת לספק כגון

 . 'חים והארכת תוקף היתרים ואשרות וכדסיוע בהסדרת ביטו, בהעסקה

  השמה של עובד 3 מהמעסיק במקרה של תיווך₪  1,000הלשכה רשאית לגבות עד

 . זר חדש לעבודה אצלו

  על המעסיק לדווח  –באם המעסיק פיטר את עובדו או העובד עזב את המעסיק

 . ללשכה

 עליו לקבל מכתב השמה חדש מהלשכה, אם קלט המעסיק עובד חדש. 

 ניתן להאריך אשרת עבודה ללא שהעובד והמעסיק נרשמו כאמור לא. 

 

 : מידע נוסף ורשימת הלשכות הפרטיות ניתן לקבל באתר האינטרנט

rkers/Forms/Pages/BakashaLeaasakatOvedhttp://www.piba.gov.il/Subject/ForeignWo
Zar.aspx 

  

http://www.piba.gov.il/Subject/ForeignWorkers/Forms/Pages/BakashaLeaasakatOvedZar.aspx
http://www.piba.gov.il/Subject/ForeignWorkers/Forms/Pages/BakashaLeaasakatOvedZar.aspx
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 הסעות וליווי 

הנמצאים , 12עד  3בני ילדים , ולפעוטות עם מוגבלות על פי חוק הסעה בטיחותית לילדים

. זכאים להסעה מביתם לבית הספר בו הם לומדים ובחזרה ,על הספקטרום האוטיסטי

 .בסוג המגבלה שלוההסעה ניתנת בהתאם לצרכיו של הילד ובהתחשב 

 ?מי זכאי להסעה בטיחותית

כלומר אדם בגיל שלוש עד עשרים ואחת שמחמת ליקוי בכושרו , כל ילד עם מוגבלות. 2

 .הנפשי או ההתנהגותי אינו מסוגל לנסוע בכוחות עצמו ונזקק להסעה, השכלי, הגופני

 .כהשמשתלמת בעדו גמלת ילד נ, פעוטות מגיל שישה חודשים עד שלוש שנים. 1

הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם תקנות  .פעוטות עם אוטיזם במעון יום שיקומי. 3

מסדירות לראשונה   ,(כללים להסעה וליווי של פעוטות למעון יום שיקומי וממנו) מוגבלות

, את תחום ההסעה הבטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות למעון יום שיקומי וממנו

רה חובת ההכש, תפקיד המלווה והנהג, וקובעות כללים המתייחסים לבטיחות בהסעה

הסדרת ממונה מטעם הרשות , י חברת ההסעות"י הרשות ולא ע"העסקת המלווה ע, שלהם

מספר גג , המקומית אשר יהיה אחראי מטעם הרשות המקומית על ההסעה והליווי

התקנות ייכנסו  .ועוד 6איסור על הסעה מעורבת עם ילדים מעל גיל , לתלמידים ברכב

 .73231024 -לתוקף החל מה

בהתאם . שות המקומית היא שקובעת את הזכאות להסעה בטיחותיתועדת ההשמה בר

תלמידים שעונים על הקריטריונים לליקוי על ספקטרום . ל  משרד החינוך"לחוזר מנכ

הדבר מותנה באישור . זכאים להסעה בטיחותית אף ללא אישור וועדת ההשמה, האוטיזם

זכאים לליווי ללא קשר למרחק כמו כן ילדים אלו , של איש המקצוע הרלוונטי לכל מוגבלות

 .מביתם

 

 :האחראי להסעה ולליווי

אשר  ,על הרשות המקומית נן חלהמימולהחוק קובע כי האחריות לארגון ההסעות וכן 

, ראוי לציין .ויש לפנות אליה בכל בעיה הקשורה להסעה ולליווי, בתחום שיפוטה גר הילד

 .כי הזכות להסעה חלה לכל אורך שנת הלימודים

 האחריות היא על , גם במקרה שהילד נשלח ללמוד במוסד חינוכי מחוץ למקום מגוריו

 . הרשות המקומית שבה הוא מתגורר

 :זכאות לליווי

ילד  ,(כללים ומבחנים לזכאות להסעה ולליווי)לפי תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים 

המלווה . מלבד הנהג ,מבוגר נוסף שלועדת השמה קבעה כי הוא עם אוטיזם זכאי לליווי ש

http://alut.org.il/wp-content/uploads/2014/07/%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%97-%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%A2%D7%94-%D7%91%D7%98%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA.pdf
http://alut.org.il/wp-content/uploads/2014/07/%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%97-%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%A2%D7%94-%D7%91%D7%98%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA.pdf
http://alut.org.il/wp-content/uploads/2014/07/%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%97-%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%A2%D7%94-%D7%91%D7%98%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA.pdf
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 ל ידימתנדב שאושר לכך עלמעט במקרה בו המלווה הינו , הרשות המקומית ל ידימועסק ע

 .ארגון ציבורי

הנכם זכאים לדרוש , בכל מקרה שבו יש חילוקי דעות עם הרשות המקומית בנוגע לליווי

 על הרשות המקומית לפנות לגף ההסעות המחוזי עם כל. י וועדת חריגים"בדיקה ע

וגף ההסעות המחוזי מעביר את הבקשה לוועדת החריגים שמתכנסת , האישורים הנדרשים

 .ם אחת לחודש-בי

 :תנאי ההסעה הבטיחותית

 שעת . ההסעות צריכות לתאום את מערכת השעות הרשמית של המוסד החינוכי

 24.30שעת סיום הלימודים היא לפחות . 02.00פתיחת הלימודים הרשמית היא 

 26.45-כיתות לילדים עם אוטיזם מסיימות ב. לפחות 22.50עד ' וביום ו ',ה-'בימים א

 .לפחות 21.45-ב' וביום ו', ה-'לפחות בימים א

 ובחופשות , הזכות להסעות חלה גם בימי הפעילות שאושרו לבית הספר בפגרת הקיץ

כוללת הזכות להסעות גם את הזכות להסעה ללימודים נוספים , כמו כן. החגים

 .לק בלתי נפרד מתכנית הלימודיםהמהווים ח

  1המרחק המצדיק השתתפות בהוצאות להסעת ילדים עם מוגבלויות אחרות הוא מעל 

הסעת תלמיד לגן . ומעלה' מ לתלמידי כיתה ה"ק 3ומעל , ומטה' מ לתלמידי כיתה ד"ק

 35או לבית ספר הנמצא במרחק העולה על , מ"ק 15ילדים הנמצא במרחק העולה על 

הכולל את מנהל רשות החינוך המקומית , אישור בכתב של צוות שיבוץ טעונה, מ"ק

 .ואת המפקח על החינוך המיוחד באותה רשות

 אם מספר התלמידים גדול . בכל מקרה תאושר הסעת איסוף אחת בלבד, בנוגע לאיסוף

לא יאושרו יותר משני פיזורים מבית ספר אחד לחינוך . אפשר לפצל את האיסופים

 . המיוחד

 גם כשהוא מתקיים בבית הספר, כלל אין זכאות להסעה ממועדונית או מצהרון בדרך ,

משום שתוכנית זו הינה מטעם הרווחה ואינה כלולה בשעות הלימוד שהקצה משרד 

כמו כן משרד החינוך אינו מממן ההסעות של תלמידים נכים ותלמידי . החינוך למסגרת

 . ב"שיקומיים וכיו, רפואיים-פרא, החינוך המיוחד לטיפולים רפואיים

  במידה וכל ההורים  משאירים את הילדים בבית הספר לפעילות נוספת לאחר סיום

אך אין בכך כדי לחייב את , ניתן לבקש שההסעות יגיעו בתום הפעילות, הלימודים

 . האחראי על ההסעות
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 :בטיחות רכב ההסעה

ולהיותו מתאים להסעת ילדים , על הרשות המקומית האחריות לדאוג לבטיחות הרכב

הדבר כולל אף התאמות . בהתאם לתקנות שר התחבורה בעניין, ופעוטות עם מוגבלויות

אמצעים לריתום הנוסעים ולהצמדת , מיוחדות ברכב כגון מתקן להרמת כיסא גלגלים

כדאי לוודא . כמפורט בתקנות', שונה וכוציוד עזרה רא, כיסאות הגלגלים לרצפת הרכב

כי לרכב ההסעות ישנה תעודה המאשרת כי הוא כשיר להסעת , בתחילת שנת הלימודים

 . כנדרש בתקנות, פעוטות וילדים עם מוגבלויות

על ההורה או על מי , כאשר מדובר בפעוט עם מוגבלות הזקוק למושב בטיחותי! חשוב

 .אותו מוטלת האחריות לספק, שאחראי עליו
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 מערך שירותים לאורך מעגל החיים

   :(מגיל שנה עד שלוש) פעוטות

קובע את זכותם של  1000חוק מעונות יום שיקומיים משנת  -מעונות יום שיקומיים

 .במסגרות יום ייעודיות לטיפול ולחינוך, פעוטות עם אוטיזם לרבות, פעוטות עם מוגבלות

הפעוטות מטופלים על ידי צוות מקצועי מיומן ולכל ילד מותאמת תכנית חינוכית אישית על 

במסגרת מעון היום מקבלים הפעוטות מכסת בריאות במימון משרד . פי צרכיו ויכולותיו

קלינאות  :כגוןישירים ועקיפים  ש של טיפולים פרא רפואיים"ש 24הכוללת , הבריאות

 .עודופסיכולוג  ,ריפוי בעיסוק, תקשורת

הכרה לעבור תהליך יש ), המקומית בכדי לקבל זכות זו יש לפנות ללשכת הרווחה ברשות

  .(בחוברת הזכויות 20' ראה עמ -מוכרבמידה ועדיין הילד אינו , לאדם עם אוטיזם שירותב

 www.alut.org.ilט "פירוט המסגרות ניתן למצוא באתר אלו

תחת  יםהנמצארגילים במעון יום פרטי או ציבורי  ליווי של סייעת -במעון רגיל שילוב יחידני

כדי . (ת"מנהלת הגן אם יש לגן אישור של משרד התמ םיש לבדוק ע) ת"תמפיקוח משרד ה

 . לממש זכות זו יש לפנות ללשכת הרווחה ברשות המקומית

  :(מגיל חוק חינוך חובה) לילדי הגן

עומדות בפני ילד על הספקטרום האוטיסטי אפשרויות , במסגרת חוק חינוך מיוחד

 : השיבוץ הבאות

מספר התלמידים . גן טיפולי המיועד לילדים המאובחנים עם אוטיזם - גן תקשורת

שנת הלימודים בגן התקשורת . תלמידים מקסימום 2 -ל 5בגן נע בדרך כלל  בין 

עד השעה , בגן מונהג יום לימודים ארוך. 9.2-ונמשכת עד ה 17.2-נפתחת ב

, ומלווה להסעה הסעות, והילדים בגן נהנים מזכויות נוספות כדוגמת הזנה, 26:45

 . ב"ש ממשרד החינוך וכיוצ"ש 3.4 -רפואיים בהיקף של כ -טיפולים פרא

 

שיש להם עיכוב התפתחותי מסוגים  3גן אבחוני המיועד לילדים מעל גיל  - גן טיפולי

בגן זה יכולים ללמוד ילדים עם מגוון לקויות או ילדים המאופיינים בלקות . שונים

 3גן טיפולי המיועד לילדים מעל גיל  -כך למשל גן שפתי)התפתחותית אחת ספציפית 

הבנת ורכישת , עיקר בהפקתהמתבטא ב, שיש להם עיכוב התפתחותי בתקשורת

 (שפה

סייעת , צוות הגן כולל גננת לחינוך מיוחד. 24-ל 2מספר הילדים בגן נע בין  

לכל גן טיפולי מוקצות מספר שעות פסיכולוג מהשרות הפסיכולוגי . ותרפיסטים שונים

בגנים רבים ניתנת לילדים האפשרות . החינוכי של הרשות המקומית שבה פועל הגן

 . יומיים בשבוע-ב בגן רגיל בטווח שבין מספר שעות שבועיות ועד ליוםלשעות שילו

 

http://www.alut.org.il/
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. מהחינוך המיוחד ילדיםמהחינוך הרגיל ו ילדיםהמכיל  5לילדים מעל גיל גן  - גן משולב

, ילדים שזכאים לחינוך מיוחד 20שמתוכם עד , 30מספר הילדים המקסימלי בגן הוא 

צוות . עיכובים התפתחותיים מכל סוג שהואכשלרוב מדובר בילדים עם בעיות התנהגות ו

  .וסייעת, גננת רגילה וגננת לחינוך מיוחד ,שתי גננותכולל הגן 

ולבקש זימון של ועדת השמה  כדי לממש זכות זו יש לפנות לאגף החינוך ברשות המקומית

  .לחינוך המיוחד

 www.alut.org.ilט "פירוט המסגרות ניתן למצוא באתר אלו

שילוב  על. ילדים בגיל חינוך חובה זכאים לשילוב יחידני בגן רגיל – בגן רגילשילוב יחידני 

בהתאם , ש"ש 30 -ל 7המלווה אותם בין , אחראית גם משלבת ,בנוסף לגננת, הילדים בגן

טיפול , הכולל הוראה מתקנת, בנוסף זכאי כל ילד משולב לסל שילוב. לדרגת תפקודם

כי , ראוי להדגיש. ב"הדרכת הצוות המטפל וכיוצ, םרפואיי -טיפולים פרא, ביצירה והבעה

זוכים לשילוב בהתבסס על תקציב מיוחד שהוקצה לכך על ידי  3-4י אכיום גם ילדים בגיל

 .  שר החינוך

 : ולנוער בית ספר לילדי

עומדות בפני תלמיד על הספקטרום האוטיסטי אפשרויות , במסגרת חוק חינוך מיוחד

 : השיבוץ הבאות

חד המיועד לתלמידים המאובחנים על בית ספר לחינוך מיו -ילדים עם אוטיזםלספר  יתב

 כשבכל כיתה, כיתות 4 מכיל מינימום שלילדים עם אוטיזם בית ספר ל. הרצף האוטיסטי

 חלק מבתי הספר. צוות הכיתה מורכב ממורה לחינוך מיוחד וסייעת .תלמידים 5-2לומדים 

שנת  .וחלקם נותנים מענה לתלמידי יסודי או תיכון 12ועד  6נותנים מענה לתלמידים מגיל 

בבית הספר מונהג יום לימודים . 9.2-ונמשכת עד ה 17.2-הלימודים בבית הספר נפתחת ב

הסעות ומלווה , והתלמידים נהנים מזכויות נוספות כדוגמת הזנה, 26:45שעה העד , ארוך

כי , יודגש. ב"ש ממשרד החינוך וכיוצ"ש 1.9 -כ רפואיים בהיקף של -טיפולים פרא, להסעה

רק במידה וועדת השמה קבעה כי הוא זכאי בית ספר לחינוך מיוחד להשתבץ בתלמיד יכול 

 .חינוך מיוחדמסגרת של ל

 .www.alut.org.ilט "פירוט המסגרות ניתן למצוא באתר אלו

המיועדת לתלמידים המאובחנים עם  רגיל פרסת כיתת חינוך מיוחד בבי -כיתת תקשורת

מורכב ממורה לחינוך מיוחד  החינוכי הצוות. תלמידים 2עד  בכיתה לומדים. אוטיזם

ס יסודי מסתיימת שנת הלימודים "בבי .17.2-שנת הלימודים בבית הספר נפתחת ב .סייעתו

 :םבית הספר יכול לבחור בין שני מודלי, בחטיבות הביניים ובתיכונים , 20.2ב

 32.7 -שנת הלימודים תימשך עד ה .2

 . יש חופש 12.7-32.7כאשר בין התאריכים , 20.2 -שנת הלימודים תימשך עד ה .1
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והתלמידים נהנים מזכויות נוספות , 26:45 שעההעד , בכיתה מונהג יום לימודים ארוך

ש ממשרד "ש 1.9רפואיים בהיקף של  -טיפולים פרא, הסעות ומלווה להסעה, כדוגמת הזנה

 . לכל תלמיד בכיתת תקשורת נבנית תכנית לימודים אישית בתחילת השנה. ב"החינוך וכיוצ

 . ת השמהיש לפנות למשרד החינוך ברשות המקומית ולזמן ועד כדי לממש זכות זו

על שילוב . תלמידים המשולבים יחידנית בכיתה רגילה - שילוב יחידני בבית ספר רגיל

, ש"ש 30 -ל 7המלווה אותו בין , אחראית גם משלבת, בנוסף למחנכת, התלמיד בכיתה

, הכולל הוראה מתקנת, בנוסף זכאי כל ילד משולב לסל שילוב. בהתאם לדרגת תפקודו

בכדי לממש  .ב"הדרכת הצוות המטפל וכיוצ, רפואיים -ולים פראטיפ, טיפול ביצירה והבעה

ת בית הספר ולבקש לקיים דיון 3לאחר הרישום יש לפנות למנהל -בבית הספר  :זכות זאת

א האזורי ולבקש לקיים דיון "לאחר הרישום לגן יש לפנות למתי  –בגנים . בוועדת השילוב

 .בוועדת השילוב

 . ט"לפנות למרכז למשפחה של אלולמידע נוסף וזכותון השילוב יש 

 : מסגרות פנאי

 לשעות אחרי בית ספר מועדוניות 

  חברתיותלמיומנויות קבוצות 

 צ"סייעת לשעות אחה 

 נופשונים 

 קייטנות 

 :12לבוגרים מגיל 

חיים הממוקם בשכונת מגורים ומאפשר לדייריו אורח , בית לחיים הוא בית: דיור חוץ ביתי

אופי החיים בבית שומר על . תוך שיתוף עם הקהילה, דומה ככל האפשר לחיים במשפחה

  .רצונותיו ויכולותיו, כבוד דייריו ומתחשב באופי היחיד

 .ברשות המקומית כדי לממש זכות זו יש לפנות ללשכת הרווחה

מרכז התעסוקה בא לענות על צרכיו המיוחדים של  :תעסוקה לאדם עם אוטיזםמסגרות 

תוך התאמת תכנית עבודה אישית , תעסוקתי-האדם הלוקה באוטיזם בתחום השיקומי

. לצרכים ולכישורים של כל חבר וליווי טיפולי של אנשי מקצוע בתחום האוטיזם, לפוטנציאל

  .פי כישוריהם המכשיר את המועסקים בו לעבודה על, שמש מקום עבודה לכל דברמהמרכז 

 . כדי לממש זכות זו יש לפנות ללשכת הרווחה ברשות המקומית

וכן בחוברת הזכויות של   www.alut.org.ilט "פירוט המסגרות ניתן למצוא באתר אלו

   .ט"לפירוט המסגרות יש לפנות למרכז למשפחה של אלו. הבוגרים
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 אינדקס טפסים

אינטרנט כתובת אתר  תחום שייכות עמוד נספח טופס

ממנו ניתן להוריד 

 טופס

 -האתר של ביטוח לאומי ביטוח לאומי  א  נספח טופס תביעה לגמלת ילד נכה 

www.btl.gov.il 

 קישור לטופס

 

 קישור לטופס ביטוח לאומי  נספח ב טופס בקשה לקצבת תלות בזולת

 

 בקשה לזיכוי ממס

  בקשה  -'א 226טופס

לזיכוי ממס בגין קרוב נטול 

 יכולת

  תעודה " 217טופס

 "רפואית

 

 

 

באתר של  הטפסיםרשימת  מס הכנסה   גנספח 

 -רשות המיסים

http://taxes.gov.il/Pag

es/TaxesFastForms.asp

x 

מס " -" טפסים: "יש לבחור

מספר הטופס  -" הכנסה

 . לפי הרשימה

 :קישורים לטפסים

 'א 226טופס 

  217טופס 

 

 

 

נקודות זיכוי עבור ילד בדיור חוץ 

 ביתי

  סך התשלומים  –206טופס

של העובד בשנת  והניכויים

 .מס מסוימת

 

  דין וחשבון  - 2302טופס

 .על הכנסות

 

 מס הכנסה  דנספח 

 .לתו נכה ופטור מאגרת רישוי בקשה

 

 הנספח 
 

משרד 

 התחבורה 

משרד הרישוי 

  -אתר משרד התחבורה

http://he.mot.gov.il/i

ndex.php?option=com

_content&view=article

http://www.btl.gov.il/
http://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/forms/General_Disability_forms/Documents/t7821.pdf
http://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/forms/General_Disability_forms/Documents/t7821.pdf
http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/t7824.pdf
http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/t7824.pdf
http://taxes.gov.il/Pages/TaxesFastForms.aspx
http://taxes.gov.il/Pages/TaxesFastForms.aspx
http://taxes.gov.il/Pages/TaxesFastForms.aspx
http://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc116a.pdf
http://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc127.pdf
http://www.mot.gov.il/wps/portal/!ut/p/.cmd/cs/.ce/7_0_A/.s/7_0_42K/_s.7_0_A/7_0_42K
http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&lang_ovrrde=ENG&id=693&Itemid=130&iotype=w
http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&lang_ovrrde=ENG&id=693&Itemid=130&iotype=w
http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&lang_ovrrde=ENG&id=693&Itemid=130&iotype=w
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lang_ovrrde=ENG&id& ומנהל התנועה 

=693&Itemid=130&iot

ype=w 

 קישור לטופס

 

משרד   ונספח  רכב יוטופס בקשה להחזר אגרת ריש

 התחבורה 

משרד הרישוי 

 ומנהל התנועה 

 קישור לטופס

משרד הרווחה   זנספח  בבזק טופס בקשה לקבלת הנחה

 והעבודה

 קישור לטופס

 בקשה לקבלת היתר להעסקת 

 .עובד זר

 

, משרד הפנים  חנספח 

רשות 

האוכלוסין 

 וההגירה

 קישור לטופס

http://media.mot.gov.il/PDF/RISHUI/BakashaLeTav.pdf
http://media.mot.gov.il/PDF/RISHUI/BakashaLeTav.pdf
http://www.mot.gov.il/wps/portal/!ut/p/.cmd/cs/.ce/7_0_A/.s/7_0_42K/_s.7_0_A/7_0_42K
http://www.mot.gov.il/wps/portal/!ut/p/.cmd/cs/.ce/7_0_A/.s/7_0_42K/_s.7_0_A/7_0_42K
http://www.mot.gov.il/wps/portal/!ut/p/.cmd/cs/.ce/7_0_A/.s/7_0_42K/_s.7_0_A/7_0_42K
http://media.mot.gov.il/PDF/RISHUI/HehzerTaslumCar.pdf
http://media.mot.gov.il/PDF/RISHUI/HehzerTaslumCar.pdf
http://www.cet.ac.il/storage/MakomM/Files/בקשה%20לקבלת%20הנחה%20בקו%20הטלפון.doc
http://www.cet.ac.il/storage/MakomM/Files/בקשה%20לקבלת%20הנחה%20בקו%20הטלפון.doc
http://www.piba.gov.il/Subject/ForeignWorkers/Forms/Documents/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%A0%D7%99%20-%20%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98%202012.pdf
http://www.piba.gov.il/Subject/ForeignWorkers/Forms/Documents/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%A0%D7%99%20-%20%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98%202012.pdf

